
Παρακαλῶ, ἀγαπητοί μου, νὰ προσέξετε. Ὁ
Ἀκάθιστος ὕμνος εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ ὡ ραι ό-

τερα ποιήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ὑμνο  -
γρα φίας. Ὅ πως ὁ Ἐπιτάφιος ποὺ ψάλλου με
τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἔχει ὡς κέντρο τὸν
Κύριον ἡ μῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἔτσι ὁ Ἀκάθι-
στος ὕμνος ἔχει ὡς κέντρο τὴν Παναγία· ἀλ -
λὰ καὶ δι᾽ αὐ τῆς ὁ Χριστὸς πάλι ὑμνεῖται. Νὰ
ἑρμηνεύ σουμε ὁλόκληρο τὸ ποίημα; Δὲν μπο-
 ροῦμε· οὔτε ἐγὼ ὁ γέρων ἔχω πλέον τὴ δύ-
ναμι, ἀλλ᾽ οὔτε κ᾽ ἐ σεῖς ἔχετε τὴν ὑ πο μο νὴ ν᾽
ἀκούσετε μεγάλα κηρύ γματα. Σύν τομο λοι -
πὸν θὰ εἶνε καὶ τὸ ἀ ποψινὸ κήρυ γμά μας.

* * *
⃝ Ἀξίζει κατ᾽ ἀρχὴν νὰ θυμηθοῦμε, κάτω ἀ πὸ
ποιές συνθῆ κες ἐγράφη αὐτὸ τὸ ποίημα καὶ
πότε γιὰ πρώτη φορὰ ἐψάλη. Αὐτὰ τὰ ἔ χουμε
πεῖ καὶ ἄλ λοτε, τώρα ἁπλῶς τὰ ὑπενθυμίζω.

Πετᾶμε μὲ τὴ σκέψι μας πάνω ἀπὸ τὴν Ἑλ -
λάδα, ταξιδεύουμε νοερῶς καὶ φθάνουμε στὴν
πόλι τῶν ὀνείρων μας, τὴν Κωνσταντινούπο-
λι. Εἶνε τὸ ἔτος 626 μ.Χ.. Οἱ βάρβαροι περικύ -
κλωσαν τὴν Πόλι καὶ τὴν πολιορκοῦν. Ὁ βα-
 σι λεὺς Ἡράκλειος ἀπουσιάζει, βρίσκεται σὲ
ἐκστρατεία. Τὴν ἀπουσία του ἀναπληρώνει ὁ
πατριάρχης, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν παρουσία καὶ τὰ
λό για του ἐνισχύει τὸ φρόνημα τῶν κατοίκων
καὶ τῶν λιγοστῶν μαχητῶν τῆς Βασιλευούσης,
ποὺ τὴν ὑπερασπίζονται δίνοντας ἄνιση καὶ
σκληρὴ μάχη. Οἱ ἐχθροὶ μένουν ἀ συμβίβα-
στοι καὶ ἀπειλοῦν. Μόνο ἂν γίνετε πουλιὰ καὶ
πετάξετε ἢ ψάρια καὶ κολυμπήσετε, λένε, θὰ
σωθῆτε· διαφορετικά, δὲν γλυτώνετε!…

Μόνη ἐλπίδα τῶν προγόνων μας ἡ καταφυ -
γὴ στὸν Κύριο καὶ στὴν προστασία τῆς Πανα-
γίας. Καὶ τότε συνέβη τὸ θαῦμα. Ποιό θαῦ μα;
Ἡ ἱστορία λέει, ὅτι τὴ νύχτα φύσηξε ἕνας δυ-
νατὸς - σφοδρὸς ἄνεμος, ποὺ τσάκισε τὰ μο-
νόξυλα τῶν βαρβάρων καὶ τοὺς ἀνάγκασε νὰ

λύσουν τὴν πολιορκία καὶ νὰ φύγουν. Ἔτσι ἡ
Πόλις κατὰ θαυμαστὸ τρόπο ἐλευθερώθηκε.

Τότε σήμαναν τὰ σήμαντρα, μαζεύτηκαν ὅ -
λοι στὸ ναό, καὶ ὅλη τὴ νύχτα ὕμνησαν τὴν
Παναγία. Καὶ ἐπειδὴ τοὺς Χαιρετισμοὺς τοὺς
ἔψαλαν «ὀρθοστάδην», δηλαδὴ ὄρθιοι –καν -
είς δὲν κάθισε–, ὁ ὕμνος ὠνομάστηκε πλέον
«Ἀ κάθι στος». Τότε εἶπαν γιὰ πρώτη φορὰ ὅ -
λοι μαζὶ μὲ μιὰ φωνὴ τὸ κοντάκιο «Τῇ ὑπερ-
μάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια…».
⃝ Ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τώρα τοῦ Ἀκαθίστου
ὕμνου παρατηροῦμε, ὅτι τὸ «Χαῖρε» στὴν ὑ -
πέρ μαχο Στρατηγὸ τοῦ γένους μας ἐπαναλαμ-
  βάνεται ἐδῶ ἑκατὸν πενήντα περίπου φορές.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ αὐτὰ «Χαῖ ρε», στὸ ψηφίο
Νῦ, λέει· «Χαῖρε, δένδρον ἀγλα όκαρπον, ἐξ
οὗ τρέφονται πιστοί· χαῖρε, ξύλον εὐσκιό-
φυλλον, ὑφ᾽ οὗ σκέπονται πολλοί» (Ἀκάθ. ὕμν. Ν3). Ἡ
ἄγνωστη λέξι εἶνε τὸ «ξύλον». «Ξύλον» στὴ
γλῶσσα τῆς ἁγί ας Γραφῆς καὶ τῶν ὕμνων τῆς
Ἐκκλησίας θὰ πῇ «δέν τρο». Λέει λοιπὸν ἐδῶ·
«Χαῖ ρε, Παναγία, ποὺ εἶσαι δέντρο μὲ ὡ ραί-
ους καρπούς, ἀπ᾽ τὸ ὁ ποῖο τρέφονται οἱ πι-
στοί· χαῖρε, Παναγία, ποὺ εἶσαι δέντρο μὲ
πλούσια σκιά, κάτω ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο σκεπάζονται
πολλοί». Μὲ ἕνα λόγο, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος
παρομοιάζεται μὲ δέντρο.

Δέντρο, ὅπως γνωρίζουμε, λέγεται κάθε
φυτὸ ποὺ ἀπὸ τὴ ῥίζα του βγάζει ἕνα ξυλώδη
κορμό, ὁ ὁποῖος δι ακλαδίζεται σὲ κάποιο ὕ -
ψος πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐ δάφους.
Δέντρα ὑπάρχουν πολλῶν εἰ δῶν, μὰ φυτρώ-
νουν μόνο πάνω στὸν πλανήτη μας, σ᾽ αὐ τὴ
τὴ Γῆ· τὰ ἄλλα ἀ στέ ρια δὲν μποροῦν νὰ φιλο -
ξενή σουν δέντρα καὶ ὁποιαδήποτε ἐν γένει
βλάστησι. Ἡ Γῆ ἔχει ποικιλία δέντρων, κι αὐ -
τὰ προέρχονται ἀπὸ σπόρους, ποὺ ζοῦν πολ-
λὰ χρόνια, μερικὲς φο ρὲς καὶ ὁλόκληρες χι-
λιετίες. Σὲ ἀρχαῖο τάφο ἑνὸς βασιλέως τῆς
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Αἰ γύπτου βρέθη κε ἕνα δοχεῖο ποὺ περιεῖχε
σπόρο σιταριοῦ, κ᾽ ἦταν φυσικὸ οἱ ἐπιστήμο-
νες νὰ ἀμ φιβάλλουν ἂν μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶ -
νες θά ̓ χε ἀπομείνει στοὺς κόκκους ἐκείνους
ζωή· τὸ ἔ σπειραν ὅμως κι αὐτὸ φύτρωσε! Δὲν
εἶνε θαῦ μα τοῦ Θεοῦ μέσα σ᾽ ἕνα σπυρὶ νὰ
κρύβε ται καὶ νὰ διατηρῆται τέτοια δύναμι;

Τὸ δέντρο, ὅταν ἀναπτυχθῇ, χαρίζει στὸν
ἄν θρωπο πολλὰ δῶρα. Ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος,
θέλοντας νὰ ὑμνήσῃ τὴν Παναγία, ἀφήνει τὰ
ἄλλα δῶρα (τὸ ξύλο του, τὸ ὀ ξυγόνο, τὶς θερα -
  πευτικὲς ἰδιότητες τῶν φύλλων καὶ τῆς ῥίζας
του) καὶ ὁμιλεῖ ἐδῶ γιὰ δύο δῶρα, τὰ πιὸ γνω-
στὰ καὶ σπουδαῖα, αὐτὰ ποὺ ὅλοι ἔχουμε ἀπο-
λαύσει· τοὺς καρποὺς τοῦ δέντρου καὶ τὴ σκιά
του. Λέει λοιπόν· «Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρ -
πον, ἐξ οὗ τρέφον ται πιστοί· χαῖρε, ξύλον εὐ -
σκιόφυλλον, ὑφ᾽ οὗ σκέπονται πολλοί».

�� «Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέ-
φον ται πιστοί». «Ἀγλαὸς» σημαίνει ὡραῖος,
λαμπρός. Μέσα στὴν παγκόσμια ἱστορία ἡ Παν -
αγία εἶνε τὸ μοναδικὸ καὶ ἀ σύγκριτο πνευμα-
τικὸ δέν  δρο. Γιατί; Διότι αὐτὴ ἔφερε στὴν πει-
 νασμένη καὶ λιμοκτονοῦσα ἀνθρωπότητα τὸν
ὡ ραιότερο καὶ πιὸ λαμπρὸ καρπό, «τὸν οὐ ρά-
νιον ἄρτον, τὴν τροφὴν τοῦ παν τὸς κόσμου», ὅ -
πως λέει κάθε φορὰ ὁ ἱερεὺς προτοῦ ν᾽ ἀρ χί -
σῃ τὴ θεία λειτουργία (Λειτουργικόν, Ἀκολου θία τῆς Προσκομιδῆς,
εὐχὴ τῆς προθέσεως). Τὸ ψωμὶ ποὺ οὐσιαστικὰ χορταί-
 νει καὶ στηρίζει τὸν ἄνθρωπο, «ὁ ἄρτος ἡ μῶν
ὁ ἐπιούσιος» ποὺ ζητοῦ με καθημερινῶς στὸ
«Πάτερ ἡμῶν» (Ματθ. 6,11), εἶ νε τὸ παν   άγιο σῶμα
καὶ τὸ τίμιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ κοινωνοῦν
οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Ἡ Παναγία κυοφόρησε καὶ γέννησε τὸν ἐν -
ανθρωπή σαντα Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Κύριον ἡ -
μῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ εἶνε ὁ σωτήριος θε-
ουργὸς καρ πός, μὲ τὸν ὁποῖο τρέφονται καὶ
θὰ τρέφωνται αἰωνίως οἱ πιστοί. «Εὐ λο γη μέ -
νος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου» εἶπε στὴν Παρ-
 θένο Μαρία πρώτη ἀπ᾽ ὅλους καὶ μὲ ἱ ερὸ ἐν -
θουσιασμό, ἐμπνεομένη ἀ   πὸ τὸ Πνεῦ μα τὸ ἅ -
γιο, ἡ συγγενής της Ἐλισά  βετ, ἡ μητέ ρα τοῦ τι-
 μίου Προδρόμου, ὅταν αὐτές, ἐγ κυμονοῦ σες
καὶ οἱ δύο, συν αντήθηκαν μεταξύ τους στὴν ὀ -
 ρει νὴ τῆς Ἰουδαίας κατὰ τὸ Εὐαγγέλιο (Λουκ. 1,42).

Μετὰ ἀπὸ τὸν καρπὸ ὁ ὑμνῳ δὸς συνεχίζει
τώρα γιὰ τὴν σκιὰ τοῦ δέντρου·

�� «Χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ᾽ οὗ σκέπον -
ται πολλοί». «Ξύλον», ὅπως εἴπαμε, σημαίνει
δέντρο, μὲ ξύλινο κορμό. Τὸ δέντρο ἁ πλώνει
κλαδιὰ καὶ μὲ τὰ φύλ λα του δημιουργεῖ σκιά.
Ἡ Παναγία λέγεται δέντρο «εὐσκιόφυλλον»,
δέντρο μὲ καλὴ καὶ ὡραία σκιά. Παλαιότερα,

ποὺ οἱ ἄνθρωποι ὡδοιποροῦσαν, ἦταν σημαν -
τικό, ἰδίως τὸ καλοκαίρι μὲ τὸ δυνατὸ ἥλιο, νὰ
βρεθῇ κάπου μιὰ σκιὰ κ᾽ ἐκεῖ νὰ σταματήσουν,
νὰ δρο σι στοῦν καὶ ν᾽ ἀ ναλάβουν δυνάμεις.

Διαβάτες καὶ ὁδοιπόροι εἴμαστε οἱ ἄνθρω-
ποι σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ βαδίζουμε γιὰ νὰ
φτάσουμε στὸν προορισμό μας. Πλῆθος κα-
θη μερινὲς ἀσχολί ες, ἀντιξοότητες, περιπέτει-
ες, ἐμ πόδια καὶ πει ρασμοὶ μᾶς ταλαιπωροῦν.
Ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὶς πρεσβεῖες της
στὸν Υἱό της καὶ τὴν προστασία ποὺ προσφέ-
ρει σὲ ὅποιον τὴν ἐπικαλεῖται, μοιάζει μὲ ἱερὸ
δέντρο ποὺ κάτω ἀπὸ τὴ σκιά του δέχεται
τὸν καταπονημένο Χριστιανό, τὸν ἀναψύχει
καὶ τὸν ἀναπαύει ὑπὸ τὴν προστασία της.

Τὸ ἀγλαόκαρπο καὶ εὐσκιόφυλλο δέντρο
τῆς Παναγίας χαρίζει καὶ καρπὸ (ὡς ὠφέλιμη
τροφή) καὶ δροσερὴ σκιὰ (ὡς ἀπολαυστικὴ ἀ -
ναψυχή)· γιατὶ καὶ τὰ δύο χρειάζονται. Ἔτσι,
ὅπως λέει κάποιο λόγιο, συνδυάζεται ἄριστα
«τὸ τερπνὸν με τὰ τοῦ ὠφελίμου».

* * *
Ἂς ἐπαναλαμβάνουμε λοιπόν, ἀγαπητοί μου,

κ᾽ ἐμεῖς διαρκῶς τὸ «χαῖρε» πρὸς τὴν Παναγία,
ἀφοῦ διαρκῶς ἀπολαμβάνουμε τὰ δῶρα της.

Σήμερα τὸ «χαῖρε», στὴ γωνία αὐτὴ τῶν Βαλ-
   κανίων, δυστυχῶς δὲν τὸ λένε ὅλοι. Οἱ πρό-
γο νοί μας ἄκουγαν καὶ διάβαζαν τοὺς Χαιρε-
τισμοὺς μὲ πίστι καὶ ἱερὸ ἐν θουσιασμὸ καὶ ἔ -
κλαιγαν. Τώρα, ἀντὶ τοῦ «χαῖ ρε», ἀπὸ τὰ στό-
ματα πολλῶν, μικρῶν καὶ μεγάλων, ἀκούγε-
ται –ἀλλοίμονο– βλασφημία. Ποῦ ἄλλοτε στὸν
Πόντο, στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴ Μακεδονία ν᾽ ἀ -
κουστῇ βλασφημία στὴν ὑπέρμαχο Στρατηγό!

Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ φαινόμενο ποὺ
καλούμεθα ὅλοι ν᾽ ἀντιδράσουμε. Ὁ ἅγιος Κο-
 σμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε· Νὰ μὲ χτυπήσῃς, νὰ μὲ
δείρῃς, νὰ μὲ σκοτώ σῃς, σὲ συγχωρῶ· ἀλλ᾽ ἐ -
ὰν ὑβρίσῃς Χριστὸ καὶ Παναγιά, δὲν ἔχω μάτια
νὰ σὲ δῶ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος, πιὸ αὐστηρά, ἔλεγε· Ἔχεις γλῶσσα; ἐπι-
τίμησε τὸν βλάσφη μο· καὶ ἐὰν μὲν σ᾽ ἀ κούσῃ, ἔ -
χει καλῶς· ἐὰν ὅμως δὲν σ᾽ ἀκούσῃ, ἔχεις χέρι;
χτύπα τὸ βλάστημο ν᾽ ἁγιάσῃ τὸ χέρι σου.

Ὁ τόπος μας πρέπει ν᾽ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὸ
κακὸ αὐτὸ καὶ νὰ μείνῃ καθαρός. Ὁ Θεὸς νὰ
μᾶς ἐνισχύσῃ. Γιατὶ ἔρχονται ἡμέρες πονηρές.
Ὑπάρχει ἀνησυχία στὰ Βαλκάνια. Ἐγώ, ποὺ ὡς
στρατιωτικὸς ἱερεὺς καὶ ἐπίσκοπος εἶδα καὶ
ἔζησα τόσα πολλά, σᾶς λέω ὅτι πρέπει νὰ εἴ μα-
 στε πάντοτε ἕτοιμοι. Ἂν σταθοῦμε ὅπως μᾶς
θέλει ὁ Θεός, τότε καὶ ἡ Μακεδονία μας, ὅ πως
ἦταν καὶ εἶνε, ἔτσι θὰ μείνῃ πάντα ἑλληνική.
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